
 

 

รหัสทัวร GOH1900976 
ทัวรยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG) 
 

 
เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุ
กวา 900 ป  
เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) ตนแบบปราสาทในเทพนิยาย  
ชมยอดเขาซุกสปตเซ (ZUGSPITZE) ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี 
เต็มอ่ิมกับธรรมชาติท่ีสุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกอายุกวา  
4,500 ป  
แวะชอปปم�งท่ี Wertheim Village Outlet  
พักเมืองอินสบรูก 2 คืน  
เมนูพิเศษ  ไสกรอก และขาหมูเยอรมัน  



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต  
20.00 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 2
เคานเตอร H สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

23.40 
น. 

ออกเดินทางสูฟรงคเฟรต โดยเท่ียวบินท่ี TG 920 
***คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 1 พ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.45 น. 
และถึง 
แฟรงคเฟรต เวลา 06.00 น.*** 

วันท่ี 2: แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – OUTLET – ไฮเดลเบิรก 

05.55 
น. 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัว
โมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี 
รวมท้ังเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชม
สถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซ่ึงถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศ
ไทย คร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร 
(Romerberg) ซ่ึงเปนจัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER 
หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ท่ีมีหางสรรพสินคาท่ี
ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันนํา 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการ ชอปปم�ง
เอาทเลท ท่ีรวบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน หลังจาก
น้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองท่ีสุดแสนโรแมน
ติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษา
ท่ีสําคัญของเยอรมัน เปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเท่ียวนับลานคนในแต
ละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของ
นักศึกษานานาชาติ 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3: ปราสาทไฮเดลเบิรก – สตุทการท – ทิทิเซ   
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเชิงเขา

เหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ท่ีสรางข้ึนโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ท่ีสรางเพ่ือเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถัง
ไวนท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท (Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ



 

 

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดยท่ีน่ี
ไดช่ือวาเปน “ดีทรอยทแหงเยอรมนี”เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสสพลาทซ 
(Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเมือง ท่ีถูกสรางขึ้นในชวง
ระหวางป 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหมอีกคร้ังในป 1977 เปนท่ีต้ังของ
สถานท่ีสําคัญๆมากมายไมวาจะเปน, พิพิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพ,ุ สถานีรถไฟหลัก 
และอ่ืนๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขตป�าดํา 
(Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของ
ทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ท่ีเรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานท่ีอันเปน
ตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมืองตน
ตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก MARITIM TITISEE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4: ทิทิเซ – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ี

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนีและออสเตรีย  
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน 

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขา  ดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชาย  หงสขาว  ชมความวิจิตร
พิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด 



 

 

วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรดปราน จากน้ันออกเดินทางตอสูเมือง
อินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการ
ทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซ่ึงคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวา 
สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป�  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก ALPINPARK  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5:   อินสบรูก – เขาซุกสปตเซ – อินสบรูก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู สูเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch 

Partenkirchen) จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขา
เดินทางข้ึนสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ใหทานชื่นชมทัศนียภาพท่ี
สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทาน
เปล่ียนเปนกระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร ให
เวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขา
ซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองอินสบรูค (Innsbruck) นําทานชมหลังคาทองคํา

(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึงต้ังอยูในเขตเมืองเกา 
สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชวงตนศตวรรษท่ี 15 สําหรับเปนท่ี
ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian และใหอิสระเดิน
เลนภายในเมืองเกา 

ค่ํา        อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 



 

 

ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม ALPINPARK หรือเทียบเทา 
  

วันท่ี 6: อินสบรูก – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปน
ไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ

นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกองโลก นําเท่ียวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ี
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนท่ีประทับถาวรของอารคบิชอป 
และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกท่ีสําคัญย่ิงของบรรดาประเทศท่ี
ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉากหน่ึงใน
การถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ท่ีโดง
ดังไปท่ัวโลกอิสระชอปปم�งถนนเกไทรเดร (Getreidegasse) ถนนชอปปم�งช่ือดัง
ยานกลางเมืองเกา 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 7: ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน –  ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ – โร
เซนไฮม 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบา

วาเรียท่ีหอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดิน
เลนชมเมืองท่ีเดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณ
เมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานชมความสวยงามของ 
ทะเลสาบโคนิก (Konig See) ท่ีแปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบท่ี
มีความลึกท่ีสุดและเปนทะเลสาบท่ีไดช่ือวานําใสท่ีสุดในเยอรมนี เปนฟยอรด งดงาม
ท่ีสุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระใหทาน
เดินเลนท่ีทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยทานอาจจะเลือกลองเรือท่ีทะเลสาบชมความ
งามโดยรอบ หรือ ถายรูปกับกับทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�าโดยมี
เทือกเขาแอลป�เปนฉากหลังก็ได 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเปนท่ีต้ังของ

พระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวังท่ีไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูกสรางโดยพระเจาลุควิคท่ี 2 แหงบาวา
เรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมีตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศ
ฝร่ังเศส ตัวพระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวย
คลองขนาดใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ(Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตงดวยศิลปะ



 

 

อลังการจากชางฝมือในยุคน้ันท่ีทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หองบรรทม, หอง
ฉลองพระองค และท่ี โดดเดนท่ีสุดคือหองกระจก (The Hall of Mirrors) 
ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองโร
เซนไฮม (Rosenheim) เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย  

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8: โรเซนไฮม – มิวนิค – กรุงเทพฯ 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินมิวนิค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.35 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 925  
***คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 1 พ.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. และ
ถึง 
กรุงเทพฯ เวลา 06.05 น.*** 

วันท่ี 9:  กรุงเทพฯ   
06.10 
น. 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก  
เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหตุ   

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้น 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
กําหนดวันเดินทาง :  1-9, 17-25 พ.ค. 62  

12-20 มิ.ย. 62  
อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 69,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 
พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 11,500.- 



 

 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 69,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 69,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน ทานละ 44,900.- 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือท่ีน่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอม
คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
           คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  
           คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

            ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
            เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
            เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
            เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
            **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
            [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง



 

 

สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
  ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 



 

 

    เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 
หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  



 

 

     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                                            
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, 
ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทาง

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได 
ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 



 

 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี
ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู



 

 

มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ี

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 


